
Türk Dilleri Araştırmaları 5 (1995): 259-264 
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Harezm Türkçesi, Eckmann' ın tanımı ile, Orta Asya İslami Türk yazı dilinin 
Karahanlı Türkçesi ile çağatayca arasındaki aşağı-yukan yüz yıllık (14. 
yüzyıl) ikinci dönemidir. 

Harezm Türkçesi ile çağatayca arasındaki en önemli fark, bu yazı 
dilinde, özellikle de manzum yapıtlarda, çağataycada pek rastlanmayan 
Oğuzca-Kıpçakça dil özelliklerinin bulunmasıdır. 

Harezm Türkçesi ile yazılıp bize kadar gelmiş iki büyük mensur yapıt 
vardır. Bunlardan birincisi ve daha eskisi Rabguzi'nin Kısasü'l-Enbiya'sı 
(1310), ikincisi de Nehcü'l-Feradis (1358). 

Bunlardan Nehcü'l-Peradis'in İstanbul'da Süleymaniye kitaplığında, 
. Yeni Cami kitaplan arasında bulunan (Yeni Cami 879) yazma nüshasının 
tıpkıbasımı Eckmann'ın önsözü ile eski TDK'nca yayımlanmıştı. Janos 
Eckmann, Nehcü'l-Feradis, I, Tıpkıbasım, Ankara 1956. Bu yapıtın 
Eckmann'ın başladığı fakat ölümü ile yanda kalan yazıçevrimi de aynı 
kurum tarafından tamamlanarak yayımlanmıştır: 

Rabguzi'nin Kısasü'I-Enbiya'sıllCı gelince, Avrupa ve Rusya kitaplık
lannda birçok yazma nüshası bulunan bu yapıtın Londra' da British 
Museum'da bulunan en eski ve en iyi yazma nüshasının tıpkıbasımı vaktiyle 
K. Grszjnbech tarafından yayımlanmıştı: Rabghuzi, Narrationes de prophetis, 
Kopenhagen 1948(= Monumenta linguarum Asiae Majoris IV). Ancak 
aradan yanm yüzyıla yakın bir süre geçmiş olmasına karşın bu çok önemli 
yapıtın yazıçevrimi yapılamamıştı. İşte, şimdi Harezm Türkçesi ile yazılmış 
bu en eski ve en önemli mensur yapıtın yazıçevrimli metni ile İngilizce 
çevirisi iki büyük cilt halinde Leiden' da yayımlanmış ve araştıncılann yarar
lanmasına sunulmuş bulunmaktadır. 

Kitabın yazıçevrimli metnini içeren birinci cildi bir "Giriş" (xiii-xxxv) ile 
başlıyor. Burada belirtildiğine göre, yapıtın bu yayın için yararlanılan yazma 
nüshalan şunlardır: Londra British Museum nüshası (= A; 15. yüzyıl), St. 
Petersburg Halk Kitaplığı nüshası (= B; 16. yüzyıl başlan) ve St. Petersburg 
Bilimler Akademisi Doğubilimleri Enstitüsü nüshası (= C; istinsah tarihi 
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yaklaşık olarak 1560). 
Giriş'ten sonra yapıtın A nüshasına göre esas alınan yazıçevrimli metni 

yer alıyor (ss. 3-570). Yapıtı yayımlayanlar, yalnız C nüshasında bulunan ye 
asıl yapıta sonradan eklenen iki metin parçasını da metnin sonuna eklerneyi 
uygun görmüşler. Birinci Ek (Appendix I) İslam dini, putperestlik ve türlü 
peygamberler ile ilgili bazı kıssaları içeren 45 sayfalık uzunca bir metinden 
(ss. 573-617), İkinci Ek (Appendix II) de kıyamet üzerine yazılmış 16 
sayfalık (ss. 618-633) daha kısa bir metinden oluşuyor. Yapıtın metin 
bölümü böylece 630 sayfayı buluyor. 

Metnin yazıçevriminin özenle hazırlanmış olduğu anlaşılıyor. Metin 
içinde sık sık geçen Arapça ibare, cümle ve şiirlerin italik harflerle verilmesi 
çok iyi olmuş; Türkçe metnin daha açık seçik görülmesini sağlıyor. 

İslam sonrası Türkçe metinlerde sıkça geçen Arapça-Farsça alıntı 
sözcüklerin yazıçevrimi yayıncılar için, daha çok da Karahanlı Türkçesi, 
Harezm Türkçesi ve çağatayca metinleri yayımlayanlar için, büyük bir sorun 
olur. Çünkü bu metin1erde geçen Arapça-Farsça sözcüklerin sık sık Türkiye 
Türkçesindeki standard söylenişleri ile bağdaşmayan ekler aldığı görülür, 
evvel-gı, peygamber-lık, ümmet-ka vb. gibi. Bu da son derece doğaldır; 
çünkü bu gibi yazımlar kuşkusuz, bu alıntıların saydığımız Doğu 

Türkçelerindeki eski (ve yeni!) söylenişlerini yansıtmaktadır: avval-gı, 
paygambar-lık, ummat-ka vb. gibi. "Eski ve yeni" dedim, çünkü bugünkü 
Orta Asya Türk dillerinde de bu gibi sözcükler böyle söylenmektedir, örn. 
YUyg. awwal, Kırgızca abaZ "evvel", Kırg. paygambar, ummat, vb. gibi. 

Kısasü'l-Enbiya'yı yayımlayanlar, Arapça-Farsça alıntıların son 
heceıerini aldıkları eklere göre art ünlülü ya da ön ünlülü okumuşlar: za' 1/
Zarga (s. 3), ummati-ga (s. 3), ummatı-ga (s. 4). (ammı-ga (s. 4), (acızlıquJlZ 
(s. 8), Cabra'il-ga (s. 12), (alım-ga (s. 19), rahmi-ga (s. 36), sekin-lik 
"sakinlik" (s. 8), vb. gibi. Ancak, bu ilkeye her yerde uyulmadığı 
görülüyor. Örneğin dunya sözcüğü bu yapıtta verme durumu ekini genellikle 
-ga olarak aldığı halde sözcüğün yazı çevrimi ünlü uyumuna aykırı olarak, 
dunya-ga biçiminde yapılmıştır (s. 9, 10, 43, vb.). Bence bu yazım Arapça 
dunyli sözcüğünün Harezm Türkçesinde ünlü uyumuna girerek dünya bi
çimini aldığını gösteren güçlü bir kanıttır; bu nedenle sözcük dünya-ga biçi
minde yazılmalıydı (krş. Tat. dönya, Kzk. düniya, Kırg. düynö < *dünya). 

Bunun gibi, yayımcıların din sözcüğünü, din-ga biçimine (s. 58) 
bakarak dm okumaları da (s. 58'de dmga) bence doğru değildir. Çünkü bu 
sözcük Orta Asya Türk dillerinin hepsinde Iii ile din biçimindedir. O halde 
din sözcüğü verme durumu ekini bu yapıtta niçin -ga olarak alıyor? Bu 
sorunun yanıtı da bence şudur: /ıl ünlüsü Doğu Türkçesinde erken bir tarihte 
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öndamaksıllaşıp lilye değişmiş, böylece de IiI ünlüsü uyum bakımından 
nötrleşmiştir. Örneğin YUyg. çiş "diş", çişlar "dişler" 

Birinci cildin sonunda üç de dizin var. Birinci dizinde Qisas al
Anbiya 'nın bu yayın için esas alınan üç yazma nüshası ile İlminskiy 
yayınının sayfa karşılaştırmalan (ss. 637-640), ikinci dizinde de yapıttaki 
manzum parçaların yazma nüshalardaki sayfa ve beyit sayıları ile ölçüleri ve 
yazıldığı diller gösteriliyor (ss. 641-643). Üçüncü dizin ise yapıtta geçen 
sözcüklerden seçilmiş uzunca bir sözlükten oluşuyor (ss. 644-774). 

Sözlük dizini, bu bölümün başında da belirtildiği gibi, tam bir sözlük 
değil, bir "glossary", yani "sözıükçe"dir. Bu sözlükçeye daha çok çeviride 
yeğlenen anlamları açıklamaya yarayacak ya da Orta Türkçenin söz dağarcığı 
üzerinde çalışacak olanlann ilgisini çekecek sözcükler alınmıştır. Örneğin 
atagladag 'island', adna- 'değişmek', an- 'to be'purified', vb. gibi. 

Büyük bir dikkat ve titizlikle hazırlanmış olan bu sözlük~e doğalolarak 
katılamadığıınız bazı okuyuşlar da bulunmaktadır. Bumda bu sözcüklerin bir 
bölüğüne değinmek istiyorum. 

1. idi "master, owner" sözcüğü (s. 663) kapalı lel ile edi okunmalıydı 
(krş. HaL. iiydi < *edi). 

i 

2. igiiş- "to quarrel" eylemi (s. 663) kapalı lel ve ıkı ile ekiiş-
okunmalıydı (krş. Trkm. zge "file" < *ekii-g, zgele- "to file"). 

3. ögit- "to grind" eylemi (s. 670) lül ile ügit- okunmalıydı (krş: Trkm. 
üvet- < ügit-). 

4. uğ, yani uc sözcüğü (s. 673) ile metinde geçen çekimli uğında (s. 15) 
sözcükleri ıçı ile okunmalıydı. Nitekim metnin aynı sayfasında uçunda 
biçimi de var! Harezm Türkçesi Oğuz Türkçesi olmadığına göre bu sözcük 
ıçı ile uç okunmalıydı (krş. Özb. uçidii, YUyg. uçida 'ucunda'). Bu gibi ikili 
okuyuşlara başka sözcüklerde de rastlanıyor. 

5. balq- "to sparkle, shine" eylemi balqı- okunmalıydı (krş. EAT balkı-, 
balk ur-, Anat. balkı-, barkı-, Tat., Bşk. balkı- , vb.). 

6. bugun: bugun bol- "to be destroyed", yoq bugun qıl- "to d-estroy" (s. 
687) yodun qıl-, yoq yodun qıl- biçiminde düzeltilmelidir. Borovkov'un 
yayımladığı Anonim Tefsir' de bir kez yoq budun bol-, bir kez de yoq buzun 
bol- biçiminde, Eckmann'ın yayımladığı satıraltı Kur'an çevirisinde de yoq 
bugun bol- biçiminde geçen bu deyim aslında yoq yogun bol- olacaktır. 

Arap harfli yazıında ıyı ve /bl harfleri arasındaki yakınlık (birincisi iki 
noktalı, ikincisi tek noktalı) nedeniyle meydana gelen bu müstensih yanlışı 
üzerine bk. Schinkewitch, "Rabyiizis Syntax", MSOS, 2. Abt. (1926-27), 
s. 8 ve R. Dankoff, JAOS 98 (1978), ss. 135-137. 

Bodrogligeti'nin bu yogun sözcüğünün aslında gerçekten bugun olduğu 
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ve bunun da Orta Türkçe bug- "soğuktan ölmek" eyleminden geldiği 
yolundaki teorisi de (JAOS, 104/3, ss. 455-464) doğru olamaz, çünkü bu 
sözcük ıyı ile Iblnin çok farklı olduğu Uygur harfli metinlerde 'de 
saptanmıştır. Eski Uygurca metinlerinde sekiz kez geçenbu deyim için bk. 
M. Erdal, Old Turkic Word Formation, I, s. 306. Eski Türkçe yodun 
sözcüğü, Kısasü'l-Enbiya'da, yoq yodun bol- ve yoq yodun qıl- deyimleri 
dışında tek başına da kullanılmıştır: Adaq altında uşanur, B WL) WN bolur 
"Ayak altında ufalanır, yok olur" (s. 75). Bu örnek BWDWN biçiminde 
yazılan sözcüğün ancak yogun olabileceğini de açıkça göstermektedir 
sanırım. Eski ve Orta Türkçede canlı olduğu anlaşılan bu sözcüğün bugün 
yalnız Tatarcada cuyın « *yoyun < yodun) biçiminde yaşamakta olduğunu 
da yeri gelmişken belirtelim: cuyın bul- "cuyılu, betü, ülü, hhlak bulu" (Tatar 
telenev avlatmalı süzlege, c. III, s. 795). 

Öte yandan, ne A. Bodrogligeti'nin bug- "soğuktan ölmek" eyleminden 
türemiş olabileceğini düşündüğü bugun, buyun sözcüklerine ne de buz
"bozmak" eyleminden türemiş olabileceği sanılan (Boeschoten) buzun 
sözcüğüne eski-yeni hiçbir Türk dilinde rastlanmaz. 

7. clba clr-clba 'armour' sözcüğü (s. 690) cer-ceba okunmalıydı; çünkü 
aslı Moğolca olan bu sözcük orada cer-ceb'e biçimindedir. Harezm 
Türkçesindeki biçimi de ancak cer ceba olabilir (krş. çağ. ceba ay,) 

8. çılav "reins" sözcüğü (s. 692) Moğolcadan alıntıdır ve orada İCİ iledir: 
ciluga. Özbekçe si de ıcı ile cilav biçimindedir. Bu nedenle bu sözcüğü İCİ ile 
okumak gerekirdi. 

9. çibin "mosquito" (s. 692) sözcüğü Ipi ile çipin okunmalıydı (krş. 
Trkm. çfbın < *çfpın) 

10. dunya '(this) world' ve dunyalik sözcükleri (s. 694) sırasiyle dünya 
ve dünyalik okunmalıydı (krş. dünyalik, aynı yer). Bu sözcüğün Doğu 
Türkçesinde oldukça erken bir tarihte ünlü uyumuna girerek dünya biçimini 
aldığı anlaşılmaktadır: Kutadgu Bilig' de bile bu sözcük verme durumu ekini 
genellikle -ka olarak alır: dünya-ka (1093, 1171, 3658, 4730 vb.). Bu 
örnekler Arapça dunya sözcüğünün daha Karahanlı Türkçesinde ünlü 
uyumuna girerek dünya biçimini aldığını açıkça göstermektedir. Ayrıca krş. 
Tat. dönya, Kzk. düniye, Kırg. düynö. 

11. dudaq sözcüğü (s. 695) 101 ile dodaq okunmalıydı (krş. Trkm. 
dödak < *tötaq). S. 755'teki tudaq da todaq biçiminde düzeltilmelidir. 

12. kögarçgün 'dove' sözcüğü (s. 54) kökarçgün okunmalıydı (krş. 

Trkm. gogerçin, Az. göyarçin, Trk. güvercin < *kokarçgün). 
13. kökra- 'to thunder; to roar' eylemi (s. 705) kükra- okunmalıydı (krş. 

Bşk. körköra- < *kürkira-). İlk hecesi lül ün1ülü Tat. kükra- bu dildeki ü> ö 
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gelişmesine aykırı birkaç sözcükten biridir. Bu eylem için bk. T. Tekin, "On 
the Structure of Altaic Echoic verbs in {+KIrA- }", AOH, Tomus XXXVI, 
Fasc. 1-3 (1983), pp. 503-513. Clauson'daki kökre- ve kökreş- biçimleri de 
(EDP~, 731) düzeltilmelidir. 

14. kösa- 'to desire' eylemi (s. 710) lül ile küsa- okunmalıydı (krş. Bşk. 

kösa-, Tat. kösan-). 
15. qabar- "to blist~r" (s. 712) ve qabargan "blister" sözcükleri Ipi ile 

qapar-, qapargan okunmalıydı (krş. Trkm. giibar- < *qtipar-). 
16. sa- "to think (of s. t.)" eylemi A nüshası 39r8'deki bir sagıni söz 

öbeğinden çıkarılmış; başka bir deyişle, buradaki -gın buyurma kipi 
pekiştirme eki sanılmış. Oysa, bu ek bu yapıtta -gın değil, -gıl dır ve bu 'söz 
öbeğindeki ikinci sözcük sagın- eyleminin 2. kişi buyurma kipidir. Ayrıca 
sii- eylemi "düşünmek" değil, "saymak" anlamındadır. 

17. sög- 'to abuse' eylemi (s. 738) /kı ile sök- okunmalıydı (krş. YUyg. 
sök-, Özb. sok-, vb.). 

18. sugal- "to sink (into the ground)" (s. 739) sogal- okunmalıydl. krş. 

Tuv., NUig. sogul-, Khak., Alt., Kirg. söl-, Yak. uol- < *sogul;.. vb. Uig. 
Br. sugul- bir diyalekt biçimi olmalıdır). 

19. sugur-, qılıÇ sugur- "to draw the sword" eylemi (s. 739) sogur
okunmalıydı (krş. Trkm. sogur-, Tat. suır-, vb.). 

20. sürçiik "(exemplary) story" sözcüğü (s. 740) löl ile sörçak 
okunmalıydı; çünkü bu sözcük söz ile köktaştır (krş. Kar.T. sörçiik, 
Kumandı çörçök, YUyg. çöçiik < *sörçak). Bu sözcüğün söz ile ilgisi için 
bk. T. Tekin, "New Examples of Zetacism", TDA 1991 (Ankara 1991), 
145-150. 

21. şira 'table' « Mong.) sözcüğü şira okunmalıydı (krş. Mo. şirege, 
HaL. şiree), 

22. tupraq, tufraq 'dust, earth' (s. 755) sözcüğü 101 ile topraq 
okunmalıydı. Bu okuyuş, hiç kuşkusuz, sözcüğün Brahmi yazılı Uygurca 
metinlerde, Özbekçe ve Yeni Uygurcada tupraq biçiminde olmasından 
kaynaklanıyor. Ancak bu sözcük o > u değişmesinin kurallı olduğu Tatarca 
ve Başkırtçada da lul iledir: Bşk. tuprak, Tat. tufrak. Sözcük, Özbekçe ve 
Yeni Uygurca dışındaki Türk dillerinde de hep 101 iledir: Kırg. topurak, 
Hak. tobırax, Tuv. dovurak, vb. gibi. 

23 tüb 'root, bottom' sözcüğü (s. 757 ve 8) ile çekirnH tübinda (s. 8) 
sözcüğü Ipi ile tüp ve tüpindii biçiminde okunmalıydı (Trkm. düyp < *tup). 

24. tüzi 'all' sözcijğü (s. 759) löl ile tözi okunmalıydı. Eski Türkçe 
(Uygurca) metinlerde tözü olarak geçen bu sözcük için bk. T. Tekin, "Old 
Turkic TWYZW = tözü", CA', Vol. 33, No. 1-251989),118-125. 
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25. tüzün 'gentle' sözcüğü (s. 5) tözün okunmalıyd1. Asıl anlamı 'asil, 
soylu' olan bu sözcük, büyük bir olasılıkla, Arapça karşılığı asli sözcüğünün 
asl kökünden türemiş olması gibi, 'asıl, kök' anlamındaki Eski Türkçe töz 
sözcüğünden türemiştir. Sözcük Brahmi yazılı Uygurca metinlerde de löl ile 
tözön biçimindedir. 

26. ügiiy (s. 55) sözcüğü (dizinde yok!) löl ile ögiiy okunmalıydı (krş. 
Trkm. övey, Bşk. ügiiy, Tat. ügi). 

27. yumaq 'maxim' sözcüğü (s. 771) 101 ile yomaq okunmalıydı (krş. 
Trkm. yomak, Kırg. comok, Krç. comak, Blk. zomak, vb:). 

28. yüri- 'to walk, march' eylemi (s. 772) Özbekçe yur-, Yeni Uygurca 
jür- biçimlerine karşın, löl ile yöri- okunmalıydı; çünkü bu iki heceli eylem 
daha eski ve birincil yorı- eyleminden geliyor olmalıdır. Öte yandan, Tatarca 

, ve Başkurtça yör- biçimleri de daha eski ve birincil tek heceli bir yür
biçiminden geliyor olmalıdır. Bu tek heceli biçim Kutadgu Bilig' deki şu 
dizede geçer: Biligsiz sıgun sen agınap yür ii (KB 6613). Burada Arat'ın son 
sözcüğü yora (yor a) okuyuşu bence doğru değildir. 

773. sayfadaki yürit- v.e yürün- eylemleri de sırasiyle yörit- ve yörün
olarak düzeltilmelidir. 

Kısasü'l-Enbiya' daki alıntı sözcüklerin kaynağına gelince, Arapça ve 
Farsça alıntılar ilke olarak ayrıca belirtilmemiş ama Moğolca alıntılar için 
böyle bir ilkenin uygulanmadığı göze çarpıyor; çünkü bazı Moğolca alıntı
ların bu dilden alıntı olduğu belirtilmiş, örneğin apra- 'to keep, store' < Mo
ğolca abura-'(s. 650), aqtaçı "groom" < Moğolca ahtaçi "Hofstallmeister" (s. 
651), vb. gibi. Ancak, dizinde Moğolca kökenli olduğu halde alıntı olduğu 
belirtilmeyen sözcükler de var. Örneğin asra- 'to nourish, raise, bring up' 
eylemi (s. 653) bunlardanbiri « Mo. asara-). Bunun gibi, ğir-ğiba 'armour' 
(s. 690) < Mo. cer cebe (buna göre yazıçevrimi cer-cebii olarak düzeltil
melidir); ğogda 'a camel' s long hair under the chin' (s. 691) < Mo. *cogda 
(krş. Mo. cogdor ay. < *cogdar); çıda- 'to bear' (s. 692) < Mo. çida- , çılav 
(düzelt: cilav) 'reins' (s. 692) < Mo. ciluga, kiivürgii 'drum' (s. 704) < Mo. 
kegürge, vb. gibi sözcüklerin de Moğolca alıntılar olduğu belirtilmemiştir. 

Bu gibi ufak-tefek kusur ve eksiklerine karşın Kısasü'l-Enbiya'nın bu 
yayını Türk dilbilimi araştırmalarına son yıllarda yapılan en büyük katkılar
dan biridir. Harezm Türkçesi ile yazılmış' bu çok önemli ve çok hacimli 
yapıttan, Türk dilbilimi alanında çalışanlar, hiç kuşkusuz, büyük ölçüde 
yararlanacaklardır. Bu nedenle, başta H. E. Boeschoten olmak üzere büyük 
bir sabırla bu yapıtın yazıçevrimli metnini ve İngilizce çevirisini hazırlayan 
tüm araştırmacıları yürekten kutlar, Türk dilbilimi alanındaki verimli ve 
yararlı çalışmalarını sürdürmelerini dileriz. 
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